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 فريق استعراض التنفيذ
 الثامنةالدورة 

        ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٢٣ - ١٩فيينا، 
    جدول األعمال املؤقَّت املشروح  
   جدول األعمال املؤقَّت    

  املسائل التنظيمية: -١
  افتتاح الدورة؛ (أ)  
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال (ب)  

  .استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد -٢
  .أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد -٣
  .املساعدة التقنية  -٤
  .املسائل املالية واملتعلِّقة بامليزانية  -٥
  .مسائل أخرى  -٦
  التاسعة. جدول األعمال املؤقَّت لدورة فريق استعراض التنفيذ  -٧
  الثامنة.اعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته   -٨
    

    الشروح  
    املسائل التنظيمية  -١ 

    افتتاح الدورة (أ)  
 ١٩ثنني،  الســاعة العاشــرة من صــباح يوم اإليفالثامنة فريق اســتعراض التنفيذ فتتح دورة ســوف ُت

  .الدويل  " مبركز فييناCباملبىن ""، D، يف قاعة االجتماعات "٢٠١٧حزيران/يونيه 
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    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال (ب)  

ــــــتعراض التنفيذ  املعنون "آلية  ٣/١وفقًا للقرار الثامنة ُأِعدَّ جدول األعمال املؤقَّت لدورة فريق اس
 االســــــتعراض"، الذي اعتمده مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــــاد يف

املعنون "آلية اســـتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـاد"،  ٥/١دورته الثالثة، وللمقرَّر 
املعنون "مواصلة استعراض تنفيذ اتفاقية األمم  ٦/١الذي اعتمده املؤمتر يف دورته اخلامسة، وللقرار 

  .املتحدة ملكافحة الفساد"، الذي اعتمده املؤمتر يف دورته السادسة
، إلرشـــــادات املؤمتر وفريق اســـــتعراض التنفيذ وفقًاد ُأِعدَّ تنظيم األعمال املقتَرح (انظر املرفق) وق

-٢٠١٧للفريق، اليت تغطي الفترة  التحليليةبشأن األعمال خطة العمل املتعددة السنوات وخباصة 
  .)CAC/COSP/IRG/2016/9/Add.1لوثيقة با(املرفق األول  ٢٠١٩

  
    تفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساداستعراض تنفيذ ا -٢ 

    سحب القرعة    
، إىل الفريق أن يشـــرع يف بداية دورته الســـابعة يف ٦/١طلب مؤمتر الدول األطراف، يف قراره 

ضــة يف دورة االســتعراض الثانية، وذلك بســحب رِ دول األطراف املســتعَرضــة واملســتعاختيار ال
املرجعي آللية اســـــتعراض التنفيذ. وطلب املؤمتر إىل من اإلطار  ١٩و ١٤القرعة وفقًا للفقرتني 

الفريق أيضــــــًا أن يعقد اجتماعات فيما بني الدورات ُتفَتح أمام مجيع الدول األطراف بغرض 
من اإلطار املرجعي آللية اســتعراض التنفيذ، دون املســاس حبق  ١٩ســحب القرعة وفقًا للفقرة 

االجتماع الالحق للفريق يف فترة ما بني  أي دولة طرف يف أن تطلب إعادة ســــحب القرعة يف
  .الدورات أو يف دورته العادية الالحقة

أن جيري استعراض الدول اليت وإضافة إىل ذلك، قرَّر فريق استعراض التنفيذ، يف دورته األوىل، 
بالسنة الرابعة  بدءًالدورة الفريق األوىل تصدِّق على االتفاقية أو تنضم إليها بعد سحب القرعة 

فريق بشـــأن ال، املمارســـة اليت اتَّبعها ٤/١، يف قراره املؤمتروأيَّد األوىل. ن دورة االســـتعراض م
  .املسائل اإلجرائية النامجة عن سحب القرعة

ــــــُي٦/١وعمًال بقرار املؤمتر  د اجتماع فيما بني الدورتني مفتوح أمام مجيع الدول األطراف عَق، س
ــــــحب القرعة يوم اجلمعة   وذلك يف ، يف مركز فيينا الدويل،٢٠١٧يونيه /حزيران ١٦بغرض س

ـــُت .٠٠/١٨حىت الســـاعة  ٠٠/١٤، من الســـاعة C داخل املبىن C3 غرفة االجتماعات ب ســـَحوس
من دورة الثانية ضــــة خالل الســــنة ِراع الختيار الدول األطراف املســــتعالقرعة خالل ذلك االجتم

ب ســَحوباإلضــافة إىل ذلك، ســُت .ي لآلليةمن اإلطار املرجع ١٩ة للفقر وفقًااالســتعراض الثانية، 
القرعة الختيار الدول األطراف املســـتعِرضـــة يف اســـتعراضـــات الدورة األوىل للدول األطراف اليت 

املســـتأنفة الســـابعة م يف الدورة يف االتفاقية منذ الســـحب األخري للقرعة الذي ُنظِّ أطرافًاأصـــبحت 
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القرعة لتحديد الدول األطراف املســتعِرضــة بشــأن الدول قد ُتســَحب و )١(.لفريق اســتعراض التنفيذ
  األطراف اليت تطلب إعادة سحب القرعة.

لإلطار  وفقًادون املســــــاس مبمارســــــة الدول األطراف حلقوقها  الدورتنياجتماع ما بني  ُدعَقوُي
ــــتعراض، والثامنة املرجعي لآللية خالل الدورة  ركيز يهدف إىل متكني الفريق من التهو لفريق االس

غ فريق االســـتعراض هلذه الغاية، ســـوف ُيبلَّ وحتقيقًاالثامنة. على املســـائل املوضـــوعية خالل دورته 
من جدول األعمال (املتعلق باســـــتعراض تنفيذ  ٢، وســـــيظل البند الدورتنيبنتائج اجتماع ما بني 

  الثامنة.حىت اليوم األخري يف دورة الفريق  االتفاقية) مفتوحًا
  

   ثالثية األطرافلاجتماعات الا    
الســـــابقة ترتيبات لوضـــــع للممارســـــة  وتبعًا يف إطار هذا البند من جدول األعمالاختذت األمانة 

ــــتعَرضــــة والدول األطراف اجلدول الزمين لالجتماعات الثالثية األطراف بني  الدول األطراف املس
يت أعرب عنها الفريق يف جدول أعمال اليوم الرابع من الدورة، مع مراعاة اآلراء ال املســــــتعِرضــــــة

والرامية إىل املضـــي ُقُدمًا يف اســـتعراض التنفيذ من أجل إحراز  بشـــأن فوائد عقد اجتماعات ثالثية
  .الفرديةأثناء االستعراضات الُقطرية املستبانة  َتقدُّم ومناقشة املسائل العالقة

  
   استعراضات الدورة األوىل  

ــــــة تتضــــــمن ، أعد٦/١َّقرار املؤمتر من  ١١الفقرة ألحكام  وفقًا جمموعة ت األمانة ورقة للمناقش
من التوصــــيات غري امللِزمة واالســــتنتاجات القائمة على الدروس املســــتفادة بشــــأن تنفيذ مقترحة 

ية فاق ثالث والرابع من االت قدميها إىل املؤمتر الفصــــــلني ال ها وإقرارها يف دورته ، بغرض ت للنظر في
اليت تيحت الورقة بغرض تيسري قيام الفريق بتحليل النتائج ). وأCAC/COSP/IRG/2017/3( السابعة

  رية أثناء دورة االستعراض األوىل. تنبثق عن االستعراضات القط
خلطة العمل املتعددة السنوات اخلاصة باألعمال التحليلية اليت يضطلع هبا الفريق، تركز دورة  ووفقًا

ســات اجليِّدة والتحديات املطروحة واملالحظات التجارب الناجحة واملمارالفريق الثامنة على حتليل 
واالحتياجات من املســـاعدة التقنية املســـتقاة من االســـتعراضـــات القطرية للفصـــل الثالث (التجرمي 

  وإنفاذ القانون) من االتفاقية.
ــــــُت عقد حلقتا نقاش للتركيز على التحديات ومن أجل ذلك، ولتيســــــري مناقشـــــــات الفريق، س

سات اجليدة وما صته الدول األطراف من دروس  واملمار ستخل سياق تنفيذ الفصل الثالث من ا يف 
ــــتنادًااالتفاقية ــــتعراضــــات القطرية املنفذة خالل  نوعيةالكمية والتحليالت إىل ال . واس لنتائج االس

  قة بشأهنا خالل هذه الدورة: دت املواضيع التالية إلجراء مناقشات معمَّدِّالدورة األوىل، ُح
  من االتفاقية، وعلى وجه اخلصوص:  ١٦و ١٥تنفيذ املادتني   (أ)  
  احلاجة إىل الوضوح التشريعي بشأن مفهومي الوعد مبزية غري مستحقة وعرضها؛  ‘١‘  

                                                           
دول أخرى على االتفاقية أو تنضم  صدقتأصبحت بليز، منذ دورة الفريق السابعة املستأنفة، دولة طرفًا. وقد  )١(  

  .٢٠١٧حزيران/يونيه  ١٦إليها قبل االنعقاد املزمع الجتماع ما بني الدورتني يف 
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  ؛األطراف الثالثة املستفيدةتورط فيه تل املتكرر عن جترمي السلوك الذي اإلغفا   ‘٢‘  
املشـــمولة يف األحكام املعنية باجلرائم، مع الفئات املختلفة من املوظفني العموميني   ‘٣‘  

 ؛القطاع العام التركيز على وجه اخلصوص على املسائل املتعلقة بأعضاء الربملان وموظفي

  من االتفاقية، وعلى وجه اخلصوص:  ٣١تنفيذ املادة   (ب)  
ـــــمل مجيع األفعال املجرمة وفقًا  ‘١‘   لالتفاقية والقدرة  أنظمة املصـــــادرة اليت متتد لتش

  الالزمة لتنفيذ الصالحيات التشريعية؛ 
  املصادرة على أساس القيمة ومصادرة األدوات؛  ‘٢‘  
ئدات اجلرائم إليها أو مصــــــادرة العائدات املختلطة واملمتلكات اليت حولت عا  ‘٣‘  

  بدلت هبا؛
  محاية األطراف الثالثة احلسنة النية فيما يتعلق باملصادرة؛   ‘٤‘  
عكس عبء اإلثبات يف املسائل املتعلقة باملصادرة، مما يشترط قيام اجلاين بإثبات   ‘٥‘  

  مشروعية مصدر العائدات اإلجرامية املزعومة؛ 
إدارة املوجودات واســـــتخدام املوجودات ألغراض يف املكاتب املتخصـــــصـــــة   ‘٦‘  

  القانون.  إنفاذ
 

  دورة االستعراض الثانية  
 

ـــتعراض  ـــتقدِّفيما يتعلق بدورة االس ـــفوية عن االجتاهات األولية يف الثانية، س م األمانة ملحة عامة ش
دورة االســتعراض الثانية بغرض تيســري مناقشــة الفريق للفصــل الثاين (تدابري املنع) والفصــل اخلامس 
(اســترداد املوجودات) من االتفاقية. كما ســتعرض إحدى البلدان اُملســتعَرضــة يف الســنة األويل من 

ض الثانية جتارهبا، باالشـــتراك مع الدول األطراف اُملســـتعِرضـــة، وذلك بغية تقاســـم دورة االســـتعرا
  الدروس املستفادة من تنفيذ استعراضات الدورة الثانية. 

   
   وفقًا خلطة العمل املتعددة السنوات ٢٠١٩و ٢٠١٨تنظيم األعمال لعامي   

 
ــتأنفة، خطة العمل  ــابعة املس املتعدِّدة الســنوات، اليت تســتند إىل الفقرة اعتمد الفريق، يف دورته الس

ــــــتعراض التنفيذ أن ينظر يف اعتماد ٦/١من قرار املؤمتر  ١٠ ، اليت طلب فيها املؤمتر من فريق اس
، مع ٢٠١٩-٢٠١٦خطة عمل متعدِّدة الســنوات من أجل مواصــلة أعماله التحليلية خالل الفترة 

ملمارسات اجليِّدة والتحدِّيات املطروحة واملالحظات حتديد املعلومات املتعلقة بالتجارب الناجحة وا
ــتعراضــات القطرية لتنفيذ واحد من الفصــول  واالحتياجات من املســاعدة التقنية املســتقاة من االس
األربعة لالتفاقية، وهي الفصـــل الثاين والثالث والرابع واخلامس، لتكون املوضـــوع الرئيســـي لكل 

  دورة عادية أو مستأنفة.
من ذلك القرار، مجلة أمور، منها أن تنظم  ٩لب إىل األمانة، يف الفقرة إىل ذلك، ُطوباإلضــــــافة 

جداول األعمال املؤقتة للفريق واهليئات الفرعية األخرى على حنو ُيتفادى به تكرار املناقشــات، مع 
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يل اخليارات  نة حتل ناء على طلب الفريق إىل األما ئات. وب هذه اهلي كل من  ية احترام والية  الزمن
وعرض نتائج التحليل عليه يف دورته الثامنة، أعدت األمانة ورقة اجتماع تتضــــــمن اجلدول الزمين 

  ).CAC/COSP/IRG/2017/CRP.2( ٢٠١٩و ٢٠١٨لالجتماعات لعامي 
 

   الوثائق  
األمانة عن جمموعة من التوصــيات غري امللِزمة واالســتنتاجات القائمة على  من إعدادورقة مناقشــة 

شأن تنفيذ الفصلني الثالث والرابع من االتفاقية، متشيًا ستفادة ب من قرار  ١١مع الفقرة  الدروس امل
  ) CAC/COSP/IRG/2017/3( ٦/١املؤمتر 

  )CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.37خالصات وافية لتقارير االستعراضات الُقطرية (
  )Add.31و CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.30خالصات وافية لتقارير االستعراضات الُقطرية (
  )Add.54إىل  CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.49خالصات وافية لتقارير االستعراضات الُقطرية (

 
   أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد   -٣  

  التقرير املرحلي  
 

، أن ُيدرج الفريق يف دوراته املقبلة بندًا جديدًا يف ٥/١قرَّر مؤمتر الدول األطراف، يف مقرَّره 
جدول األعمال يتيح مناقشة املعلومات ذات الصلة اليت ُتجَمع بدعم من األمانة، من أجل تيسري 

قًا للفقرة  ها املرجعي، وف طار ية االســــــتعراض وإ ي، عقب من اإلطار املرجع ٤٨تقييم أداء آل
  اكتمال دورة االستعراض األوىل. 

ويف هذا الســــــياق، ســــــوف تقدم األمانة عرضــــــًا شــــــفويًّا حمدَّثًا عن التقدُّم املحرز يف ســــــري 
االســـتعراضــــات يف دوريت االســـتعراض األوىل والثانية. وســـريكز العرض املحدَّث على الردود 

باشرة املنفَّذة، واخلالصات الوافية وتقارير الواردة على قائمة التقييم الذايت املرجعية واحلوارات امل
ــــتعراضــــات القطرية اليت أتيحت على موقع مكتب  ــــتعراض القطرية املنجزة، وتقارير االس االس

  األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية.
  

املمارسات اجليِّدة واخلربات املكتسبة والتدابري ذات الصلة اليت اختذت بعد إجناز تقارير 
  االستعراضات القطرية

  
، أن يضــــــع الفريق يف اعتباره، لدى مجع تلك املعلومات، ٥/١قرَّر املؤمتر أيضـــــــًا، يف مقرَّره 

  من اإلطار املرجعي. ٤١و ٤٠متطلَّبات املتابعة يف املستقبل وفقًا للفقرتني 
، الدول األطراف على مواصــــلة تبادل املعلومات طواعية بشــــأن ٦/١وشــــجَّع املؤمتر، يف قراره 

املمارسات اجليِّدة واخلربات والتدابري ذات الصلة املتَّخذة بعد إجناز تقارير استعراضها القطري، 
ات إىل األمانة مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة باملســاعدة التقنية، وعلى النظر يف تقدمي هذه املعلوم

على موقعها الشــبكي. وأرســلت األمانة بعد ذلك مذكِّرة شــفوية دعت فيها الدول إىل   لنشــرها
تقـــدمي عرض موجز للخطوات اليت اختـــذهتـــا يف ذلـــك الصـــــــــدد. وأتيح للفريق يف دورتـــه 
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). وأتيحت كذلك البيانات CAC/COSP/IRG/2016/12املستأنفة جتميع للردود الواردة (  السابعة
 ألقتها الدول األطراف يف إطار هذا البند من جدول األعمال يف الدورة الســــابعة املســــتأنفة اليت

-www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/IRGللفريق على اإلنترنــت (انظر املوقع الشــــــبكي 

session7-resumed.html.(  
  
 التآزر بني أمانات اآلليات املتعدِّدة األطراف األخرى ذات الصلة 

 
، أن تواصــــل اســــتكشــــاف أوجه التآزر، بالتنســــيق ٦/١كان املؤمتر قد أهاب باألمانة، يف قراره 

والتعاون مع أمانات اآلليات املتعدِّدة األطراف األخرى يف جمال مكافحة الفســــــاد، وتعزيز أوجه 
التآزر تلك عند االقتضــــاء. وعرض على الفريق تقرير عن حلقة عمل ألمانات هيئات دولية جتري 

أيلول/ســــبتمرب  ٢٣و ٢٢ ســــتعراضــــات نظراء جلهود مكافحة الفســــاد، عقدت يف باريس يوميا
). وعالوة على ذلك، ستدعى أمانات CAC/COSP/IRG/2017/CRP.1بغرض تعزيز التآزر ( ٢٠١٦

  اآلليات املتعدِّدة األطراف األخرى إىل تقدمي تقارير عن أنشطتها.
  

    املساعدة التقنية  -٤  
على أن يتوىل فريق اســــــتعراض التنفيــذ مهمــة متــابعــة  ٣/١نص قرار مؤمتر الــدول األطراف 

ــابقًا الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضــوية  ومواصــلة العمل الذي كان يضــطلع به س
  املعين باملساعدة التقنية. 

يذ هي تكوين صــــــورة من اإلطار املرجعي على أنَّ مهام فريق اســــــتعراض التنف ٤٤وتنصُّ الفقرة 
إمجالية عن عملية االســتعراض للوقوف على التحدِّيات واملمارســات اجليِّدة والنظر يف االحتياجات 

  من املساعدة التقنية، وذلك بغية ضمان تنفيذ االتفاقية على حنو فعَّال. 
من  ١١لفقرة ، أنَّ أحد أهداف آلية االســتعراض، وفقًا ل٤/١وأخذ املؤمتر بعني االعتبار، يف قراره 

اإلطار املرجعي، يتمثل يف مســاعدة الدول األطراف على حتديد وتســويغ االحتياجات اخلاصــة من 
  املساعدة التقنية، وعلى تعزيز وتيسري تقدمي املساعدة التقنية. 

ن ويف ذلك القرار أيضــــًا، أقرَّ املؤمتر مبا تؤديه املســــاعدات التقنية اليت تقدَّم يف إطار آلية املراجعة م
دور متواصــــل وقيِّم، وكذلك بأمهية اتِّباع هنج ُقطري، مبادرًة وتنفيذًا، يف برجمة وتقدمي املســــاعدة 
ق، باعتبار ذلك وســــيلًة فعَّالًة لتلبية احتياجات الدول األطراف من  التقنية على حنو متكامل ومنســــَّ

على وضـــــع هنج ثالثي  املســـــاعدة التقنية. وطلب املؤمتر فيه أيضـــــًا إىل األمانة أن تواصـــــل العمل
املســتويات، أْي على كلٍّ من املســتوى العاملي واإلقليمي والوطين، بشــأن تقدمي املســاعدة التقنية يف 

  ضوء جماالت األولوية املحدَّدة نتيجًة لعملية استعراض التنفيذ.
قنية املستبانة ، على أمهية سدِّ االحتياجات ذات األولوية من املساعدة الت٦/١وشدَّد املؤمتر يف قراره 

يف إطار االستعراضات القطرية، ودعا مقدِّمي املساعدة التقنية إىل مراعاة تلك األولويات إمَّا لوضع 
  برامج جديدة للمساعدة التقنية أو إلدراجها يف الربامج احلالية. 
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من وســــــوف تقدم األمانة شــــــفويا، أثناء الدورة الثامنة للفريق، معلومات حمدَّثة عن االحتياجات 
املســــاعدة التقنية املســــتبانة من خالل عمليات االســــتعراض الُقطرية الفردية اليت ُأجنزت منذ دورة 
الفريق الســـابعة املســـتأنفة، وعن املســـاعدة التقنية املقدمة. ومتاشـــيا مع حمور التركيز للدورة الثامنة 

ساعدة صة على االحتياجات من امل صفة خا ستركز املعلومات املحدثة ب ساعدة  للفريق،  التقنية وامل
  التقنية املقدمة فيما يتعلق بتنفيذ الفصل الثالث من االتفاقية.

ولتيسري مناقشات الفريق بشأن هذه املسألة، ستنظم حلقة نقاش بشأن تقدمي املساعدة التقنية فيما 
  يتصل باملواد املتعلقة بالفصل الثالث من االتفاقية. 

  
    املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية   -٥  

، على أنَّ آلية االســــتعراض املذكورة ســــتحتاج إىل ميزانية تكفل هلا ٣/١شــــدَّد املؤمتر، يف قراره 
العمل على حنو يتسم بالكفاءة واالستمرار والنـــــــزاهة. وعمًال بذلك القرار، طلبت اجلمعية العامة 

  ن يكفل توفري التمويل الكايف آللية االستعراض.، أ٦٤/٢٣٧قرارها  إىل األمني العام، يف
، أن ُيســــاعَدُه فريُق اســــتعراض التنفيذ يف النهوض مبســــؤوليته املتعلِّقة ٤/١وقرَّر املؤمتر، يف قراره 

ــــــنتني، وذلك بالعمل مع األمانة خالل فترة ما بني الدورات فيما يتعلَّق  بالنظر يف امليزانية كلَّ س
  املتوقَّعة اخلاصة بآلية االستعراض.بالنفقات والتكاليف 

، إىل األمانة أن تبحث مبزيد من التعمُّق النقص احلاصــــــل يف املوارد ٦/١وطلب املؤمتر، يف قراره 
الالزمة لتشغيل اآللية، وحتديد مدى إمكانية تعويض ذلك النقص من خالل االقتصاد يف التكاليف 

قدمي ند ت عاة ذلك النقص ع قدمي التربعات ومرا حة لفترة الســــــنتني أو ت ية املقتر ناجم ية الرب  امليزان
هلذا الطلب، درســــــت األمانة  وفقًا، وفقًا للباب الســــــابع من اإلطار املرجعي. و٢٠١٩-٢٠١٨

مسألة النقص وخلصت إىل أنَّ اجلزء املتبقي من ذلك النقص ال ميكن سدُّه على النحو املناسب من 
ة والتوفري. ومن مث، راعت األمانة وجود هذا النقص يف خالل اختاذ املزيد من تدابري حتســـني الكفاء

ية الربناجمية املقترحة لفترة الســــــنتني  ية عند تقدمي امليزان ثان لدورة ال لدعم ا -٢٠١٨املبلغ الالزم 
  . ٦/١للباب  السابع من اإلطار املرجعي، ومتشيا مع قرار املؤمتر  وفقًا، ٢٠١٩

فيـــذ يف د ن ت ل تعراض ا عَرض على فريق اســـــــ منـــة مـــذكِّرة من األمـــانـــة وســـــــُت لثـــا ورتـــه ا
)CAC/COSP/IRG/2017/4 تتضــمَّن معلومات متعلِّقة بامليزانية بشــأن النفقات املتكبَّدة حىت تارخيه (

من أجل تشـــغيل آلية االســـتعراض، واملوارد املتلقاة لنفس الفترة، ســـواء من امليزانية العادية أو من 
األوىل والثانية ومدى النقص احلاصــــــل يف االحتياجات من التربعات، والنفقات املتوقَّعة للدورتني 

  املوارد الالزمة لتشغيل اآللية.
  

    الوثائق   
  ) CAC/COSP/IRG/2017/4مذكِّرة من األمانة بشأن املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية (
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    مسائل أخرى  -٦  
ــتعراض تنفيذ ، املعنون "املنظمات ٤/٦قرَّر مؤمتر الدول األطراف، يف قراره  غري احلكومية وآلية اس

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســاد"، أن ُتعَقَد جلســاُت إحاطة إعالمية للمنظمات غري احلكومية 
على هامش دورات فريق اســتعراض التنفيذ، وتنظِّمها األمانة بالتعاون مع عضــو يف مكتب املؤمتر. 

 ٢٢الثامنة، يوم اخلميس ته عقد على هامش دوروســوف يتلقَّى الفريق موجزًا للجلســات اليت ســُت
  .٢٠١٧حزيران/يونيه 

  
    جدول األعمال املؤقَّت للدورة التاسعة لفريق استعراض التنفيذ  -٧  

ســوف ينظر فريق اســتعراض التنفيذ، أثناء دورته الثامنة، يف جدول أعماٍل مؤقٍَّت لدورته التاســعة، 
  ُتعدُّه األمانة بالتشاور مع الرئيس، بغية إقراره. 

    
    اعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته الثامنة   -٨  

ــــــتعراض التنفيــذ تقريرًا عمن املزَم ن أعمــال دورتــه الثــامنــة، تتولَّى األمــانــة ع أن يعتمــد فريق اس
  مشروعه. إعداد
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  رفقامل
 

    تنظيم األعمال املقترح  
  العنوان أو الوصف  البند  التاريخ والوقت

    ٢٠١٧حزيران/يونيه  ١٩ثنني، اإل
  افتتاح الدورة  (أ) ١   ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  (ب) ١ 

استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة  أداء آلية  ٣
  ملكافحة الفساد

  (تابع)أداء آلية استعراض تنفيذ االتفاقية   ٣  ٠٠/١٨-٠٠/١٥
استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة   ٢ 

  الفساد
    ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٢٠الثالثاء، 

  (تابع)استعراض تنفيذ االتفاقية   ٢  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  (تابع)استعراض تنفيذ االتفاقية   ٢  ٠٠/١٨-٠٠/١٥

    ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٢١األربعاء، 
  (تابع) استعراض تنفيذ االتفاقية  ٢  ٠٠/١٣-٠٠/١٠

  املساعدة التقنية   ٤
  (تابع)املساعدة التقنية   ٤  ٠٠/١٨-٠٠/١٥

    ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٢٢اخلميس، 
  (تابع)استعراض تنفيذ االتفاقية   ٢  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  (تابع) استعراض تنفيذ االتفاقية  ٢  ٠٠/١٨-٠٠/١٥

    ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٢٣اجلمعة، 
  املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية   ٥  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  مسائل أخرى  ٦ 
جدول األعمال املؤقَّت للدورة التاسعة لفريق   ٧  ٠٠/١٨-٠٠/١٥

  استعراض التنفيذ
عن  اعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ  ٨ 

  أعمال دورته الثامنة
 

  


